
BRISBANE

Journaliste Lutske
Bonsma maakt met
haar vriend een road-
trip langs de oostkust
van Australië. Ze
wandelt over verlaten
zandstranden, zwemt
tussen felgekleurde
vissen en bezoekt
gezellige kuststadjes.
Haar camper boekte
ze bij WorldWide
Campers.   

MET EEN KAMPEERBUSJE VAN

CAIRNS NAAR
BRISBANE
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CAIRNS



jWe starten onze reis in Cairns, een relaxte stad met
honderdveertigduizend inwoners. Nadat we onze
Apollo Endeavour hebben opgehaald en etenswaren
voor de komende dagen hebben gekocht, is de Big 4
camping in South Mission Beach onze eerste bestem-
ming. De camping ligt aan een prachtig zandstrand.
Het is herfst in Australië en het regent en stormt.
Tussen de buien door ga ik uitwaaien op het verlaten
strand. Overal staan borden met waarschuwingen
voor krokodillen. Ik scan continue de ‘boomstam-
men’(of zijn het krokodillen?), die op de overgang van
het strand naar het gras liggen. Niet echt relaxt.

Ook op de volgende camping, het Rollingstone
Beachfront Resort, staan we direct aan het strand.
Fantastisch! Waar vind je zoiets? Ik wandel twee uur
over het witte zand en kom niemand tegen (ook geen
crocs). Terug op de camping, maakt onze 85-jarige
buurman Keith een praatje. Als hij hoort dat ik uit
Nederland kom, zegt hij: ‘Ik ben een enorme fan van

André Rieu. Ik ben naar een concert van hem geweest.
Doe eens voor: hoe spreek je zijn achternaam uit?’

Townsville is met 190.000 inwoners de tweede stad van
de staat Queensland. Op een bord staat dat er elf
McDonalds zijn. Mooi als je van fast food houdt en ook
als je gebruik wilt maken van gratis wifi. Wij over-
nachten buiten de stad, in het Bush Oasis Caravan
Park. De camping ligt naast het Billabong Sanctuary. In
dit wildpark kun je kangoeroes, koala’s, wombats en
krokodillen zien.

Snorkelen in een aquarium
Tweehonderd kilometer zuidwaarts checken we in bij
het Seabreeze Tourist Park in Airlie Beach. Het dorp
ligt aan het Great Barrier Reef en is het vertrekpunt
voor excursies naar de Whitsunday Islands. Met de
Reef Cruise varen we naar Whitehaven Beach, één van
de mooiste stranden van Australië. Het zand is er wit-
ter dan wit en steekt schitterend af tegen het water, dat

Linkerpagina Direct aan het strand kamperen op camping Rollingstone Beachfront Resort Vanaf linksboven met de klok mee Hutje mutje op
de camping in de schoolvakantie; In de schaduw op de boomrijke camping in The Town of 1770; Oppassen voor krokodillen!; Je komt geen
mens tegen op het strand bij camping Rollingstone Beachfront Resort
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alle mogelijke groenblauw tinten heeft. We snorkelen
bij het eilandje Bali Hai. De vissen hebben alle kleuren
van de regenboog. Alsof ik in een aquarium zwem.
Mijn dag kan helemaal niet meer stuk als ik een zee-
schildpad zie.

Runderland
Vandaag gaan we flink wat kilometers afleggen: 580
kilometer van Airlie Beach naar Rockhampton (‘Rocky’
voor intimi). We verlaten het gebied met suikerrietvel-
den en rijden langs weilanden waarin witte, zwarte en
bruine runderen grazen. Langs de weg staan waar-
schuwingsborden, die wijzen op het gevaar van ver-
moeid achter het stuur zitten. Er staan teksten als:
Fatigue is fatal. Survive this trip en Rest or R.I.P (Rest
In Peace). Wij blijven wakker en komen heelhuids aan
bij de Topcamping aan de zuidkant van Rockhampton.
De camping ligt tussen de drukke Bruce Highway en
een spoorlijn. ‘Echt stil wordt het hier niet’, waar-
schuwt de receptioniste. Met oordoppen in, slapen wij
prima. 

The Town of 1770 ligt 180 kilometer van Rockhampton.
Ontdekkingsreiziger James Cook kwam hier in 1770
aan wal, vandaar de naam. Er woont maar een handje-
vol mensen. En er zijn geen winkels; wel twee cam-
pings, een aantal restaurants, caféetjes en bedrijven die
watersportactiviteiten aanbieden. Een verblijf in ‘1770’
is ons door verschillende Australiërs aangeraden. Het
zou hier heel rustig zijn; maar nu even niet. De school-
vakantie is begonnen en de Grey Nomads (gepensio-
neerde Aussies) ontvluchten het koude zuiden en trek-
ken ook hier naartoe.

Ontsnappen aan de drukte
Ook in Hervey Bay is het lastig aan de drukte ont-
snappen. Als we bij een camping een staplek aan zee
vragen, antwoordt de receptionist lachend: ‘Kom in
september maar terug’. Hervey Bay is het vertrekpunt
voor excursies naar Fraser Island, het grootste zande-
iland ter wereld. Het eiland is 120 kilometer lang,
gemiddeld 15 kilometer breed en het enige zandeiland
met tropisch regenwoud. Dat willen we wel zien!

Linkerpagina van boven naar beneden Staplek op het Bush Oasis Caravan Park; Uitzicht vanaf het kustpad bij Noosa Boven Van de camping
lopen we zo het strand op in The Town of 1770
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Onze chauffeur Steve leeft zich lekker uit op 75 Miles
Beach. Hij scheurt over het zand en door het zeewater.
We stoppen bij het wrak van de SS Maheno. Bijna
tachtig jaar geleden verging het schip tijdens een
cycloon en sindsdien ligt het hier (heel fotogeniek) op
de kustlijn te roesten. ‘Hé, een walvis’, roept iemand.
In de verte zien we water omhoog spuiten en herken-
nen de staart van een bultrugwalvis. We zijn net te
vroeg om grote aantallen bultruggen te zien. Vanaf half
juli zwemmen ze in groepen langs Fraser Island. 

Super helder water
Op een warme zomerdag waren we ongetwijfeld gaan
zwemmen in Eli Creek of in het Lake McKenzie, maar
nu is het te fris. Het water is super helder en je kunt het
drinken, volgens Steve. Hij neemt ons mee op een wan-
deling door het regenwoud. In 1992 kreeg Fraser
Island het predicaat Unesco Werelderfgoed. Tot die tijd
werden op grote schaal bomen gekapt en zand afge-
graven. Nu is dat verboden. Gelukkig zijn er nog
steeds bomen die meer dan vijfhonderd jaar oud zijn.
En er is ook volop zand.

Noosa is een enorm populair stadje. In het weekend en
tijdens vakanties is het één grote verkeersopstopping.
Vooral Hastings Street, vol boetiekjes met exclusieve
kleding, staat er om bekend. Behalve boetieks vind je
hier veel koffietentjes. In Australië is een koffietent
nooit ver weg en overal zie je locals met een beker
troost. Op een kwartiertje lopen van Hastings Street
ligt Noosa National Park. We wandelen over een kust-
pad en genieten van het uitzicht op zand- en rots-
strandjes. We verbazen ons over surfers die kilometers
met hun plank lopen om op een strand verderop te
gaan surfen.   

Inleveren
In Brisbane moeten we helaas onze Apollo Endeavour
inleveren. We hebben twee heerlijke weken aan de
oostkust doorgebracht. Met behulp van brochures die
je overal gratis kunt krijgen, hadden we een goed over-
zicht van alle campings. Australische campings zijn
schoon, voorzien van alle gemakken en liggen vaak
aan het strand. Wil je tijdens schoolvakanties een sta-
plek aan het strand, dan is reserveren aan te raden.  ■

Linkerpagina De SS Maheno ligt fotogeniek te roesten op Fraser Island Boven Lake McKenzie op Fraser Island
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